
Телевізор зі світлодіодною підсвіткою
Інструкція з експлуатації

Транспортувати тільки у вертикальному положенні.

Модель №

TX-32HSR400
TX-43HSR400

72-HSR400-X84Z1

Модель 32 дюйми Модель 43 дюйми

Українська
Дякуємо, що придбали цей продукт Panasonic. Будь 
ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед ви-
користанням виробу та зберігайте її для 
використання у майбутньому

Зображення у цій інструкції наведені тільки для ілю-
страції.
Деякі зображення представлені схематично та 
можуть відрізнятися від реальних виробів.
Наведені зображення можуть відрізнятися для різних 
моделей виробу та країн. 
У цій інструкції використовуються зображення 
для моделі 32 дюйми, якщо інше не зазначено 
окремо.
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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Для зменшення ризику ураження 
електричним струмом.

：

Примітки стосовно функцій наземного 
цифрового радіомовлення

УВАГА
РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ 
СТРУМОМ. НЕ ВІДКРИВАТИ.

Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. Символ 
Dolby та символ подвійної D є торговими марками 
Dolby Laboratories.

Цей виріб відповідає Класу II, або є електричним 
пристроєм з подвійною ізоляцією. Конструкція 
виробу виконана таким чином, що не потребує 
підключення до контуру заземлення.

-  Символ блискавки зі стрілкою всередині рівносто-
роннього трикутника попереджує користувача про на-
явність на неізольованих частинах всередині корпусу 
небезпечних рівнів напруги, які становлять ризик ура-
ження електричним струмом.
- Застереження: Для зменшення ризику ураження 
електричним струмом не видаляйте кришку (або 
задню панель), оскільки всередині виробу відсутні 
деталі, що обслуговуються користувачем. З приводу 
технічного обслуговування зверніться до кваліфікова-
ного технічного спеціаліста.
- Знак оклику всередині рівностороннього трикутника 
попереджує користувача про наявність важливих 
інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування 
у супровідних документах.

HDMI, логотип HDMI та High-Definition Multimedia 
Interface є торговими марками або зареєстрованими 
торговими марками компанії HDMI Licensing LLC 
у Сполучених Штатах та інших країнах.

Panasonic не гарантує належну експлуатацію та 
роботу периферійних пристроїв сторонніх виробників; 
та знімає з себе будь-яку відповідальність за пошко-
дження, спричинені експлуатацією та/або роботою 
виробу разом з периферійними пристроями інших ви-
робників.

Навіть у випадку відсутності особливих приміток сто-
совно компанії чи торгових марок, усі вимоги щодо цих 
торгових марок повністю дотримані.

Функції, пов’язані з цифровим радіомовленням, 
працюватимуть у регіонах з наявністю наземного 
цифрового радіомовлення. Зверніться до місце-
вого дилера Panasonic з приводу покриття.
Доступність усіх функцій залежить від країни, 
регіону, радіомовної компанії та постачальника 
послуг.
Цей телевізор оснащений функціями для цифро-
вого радіомовлення. Проте, майбутні послуги з 
цифрового радіомовлення не є гарантованими.

Шнур живлення / вимикач живлення виробу ви-
користовується як вимикальний пристрій, вими-
кальний пристрій завжди повинен бути 
абсолютно справним.
Не допускайте дії надмірного тепла, наприклад, 
сонячних променів, вогню і т.п. на елементи
живлення (батарейка або батарейки чи акуму-
ляторний блок).
Для запобігання тілесних ушкоджень цей 
виріб повинен бути надійно закріплений на 
підлозі / стіні у відповідності до інструкції з вста-
новлення.

1.

2.

3.



Не розбирайте та не модифікуйте підставку.

Забезпечте достатній простір навколо телевізора, щоб запо-
бігти надмірному перегріванню виробу, яке може спричинити 
завчасну відмову електронних компонентів.
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Для запобігання
поширенню вогню завжди 
тримайте запалені свічки 
та інші джерела відкритого 
вогню подалі від цього 
виробу.

Небезпечні деталі / Дрібні деталі 

Застереження

Підставка

Застереження

Увага

Вентиляція

Увага
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ди
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ез

пе
ки

Заходи безпеки

Шнур живлення
Застереження

•

•

•

•

•

•

•

Будьте обережні
Застереження

10

10

10 10

Для запобігання ризику ураження електричним 
струмом, пожежі, пошкодження чи тілесних ушкоджень, 
будь ласка, дотримуйтеся застережних заходів, 
наведених нижче:

У випадку виявлення будь-яких 
аномалій, негайно відключіть шнур 
живлення від мережі

Цей телевізор призначений для роботи з такими 
параметрами мережі: 220~ — 240~ В, 50 Гц.
Вставте штепсельну вилку шнура живлення 
у мережеву розетку до упору.
Забезпечте легкий доступ до штепсельної вилки 
шнура живлення.

Забезпечте легкий доступ до штепсельної вилки 
шнура живлення.
Не піддавайте телевізор дії 
прямих сонячних променів та 
інших джерел тепла.

Відключайте шнур живлення від мережі під час 
очищення телевізора.
Не торкайтеся штепсельної вилки 
шнура живлення мокрими руками.
Не допускайте пошкодження
шнура живлення.

Не встановлюйте важкі пред-
мети на шнур живлення.

Не розміщуйте шнур живлення 
поблизу гарячих поверхонь.

Не тягніть за шнур живлення. 
Тримайтеся за штепсельну 
вилку під час відключення шнура 
живлення від мережі.
Не переміщуйте телевізор з підключеним до мережі 
шнуром живлення. 
Уникайте надмірного скручування, згинання або розтягу-
вання шнура живлення. 
Не використовуйте виріб з пошкодженою штепсельною 
вилкою шнура живлення чи мережевою розеткою.
Переконайтеся, що телевізор не затискає шнур живлення.

Не використовуйте з цим телевізором будь-які інші шнури жи-
влення, крім того, що постачається у комплекті з виробом.

Не видаляйте кришки та не модифікуйте виріб 
власноруч, оскільки під час видалення кришок від-
кривається доступ до деталей під напругою. Все-
редині виробу відсутні деталі, що потребують 
технічного обслуговування користувачем. 
Не допускайте потрапляння виробу 
під дощ або дію надмірної вологи. Не 
допускайте потрапляння струменів 
води та не встановлюйте будь-які 
предмети з рідиною, наприклад, 
вази, на телевізор і над ним.

Не допускайте потрапляння сторонніх предметів всереди-
ну виробу крізь вентиляційні отвори.
Не використовуйте будь-які нерекомендовані підставки / 
кронштейни. Зверніться до місцевого дилера Panasonic 
з приводу налаштування та встановлення рекомендованих 
кронштейнів для настінного монтажу.
Не допускайте надмірного зусилля чи впливу на дисплей. 
Не встановлюйте телевізор на по-
хилих та нестійких поверхнях та пе-
реконайтеся, що край телевізора 
не звисає з краю основи.  

Конфігурація шнурів живлення залежить 
від країни, для якої призначений виріб.

Цей виріб містить потенційно небезпечні деталі, такі як 
пластикові пакети, тому існує небезпека випадкового вди-
хання чи проковтування малими дітьми. Тримайте ці деталі 
у недоступному для дітей місці.

Мінімальна відстань (см)

Не допускайте блокування вен-
тиляційних отворів такими 
предметами, як газети, скатер-
тини або штори. 

При використанні телевізора на підставці або 
у інший спосіб не допускайте блокування вентиляцій-
них отворів у нижній частині телевізора та забезпеч-
те достатній простір для належної вентиляції.  

Не використовуйте будь-які інші підставки, крім підставки, 
що постачається у комплекті з цим телевізором.
Не використовуйте підставку у разі її деформації або пошко-
дження. У такому випадку негайно зверніться до місцевого 
дилера Panasonic.
Під час налаштування обов’язково міцно затягніть усі 
гвинти. 
Не допускайте будь-яких ударів телевізора під час встанов-
лення підставки.
Не дозволяйте дітям вилазити на підставку.
Встановлення або демонтаж підставки повинне виконувати-
ся за участі щонайменше двох осіб. 
Під час встановлення та демонтажу телевізора дотримуйте-
ся визначеної процедури. 



Перед переміщенням телевізора відключіть усі кабелі.
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Переміщення телевізора 

Увага

Цей виріб призначений для країн з тропічним кліматом.

Умови використання

Увага

Налаштування 
Аксесуари, що постачаються у комплекті

Інструкції з управління

Пульт ДУ
• RC870

Батарейки (AAA) × 2
(стор.5)

Підставка
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Модель 32 дюйми 

Кріпильні гвинти

Підставка

Модель 43 дюйми 

Кріпильні гвинти

Підставка

Аудіо-відео кабель

Адаптер міні-джек

(ST4 × 15) × 4

（ST4 X 20）X 4

Аксесуари можуть постачатися у різних упаковках. 
Будьте уважні, щоб випадково не викинути їхПереміщуйте телевізор за участі 

щонайменше двох осіб. Тримай-
теся, як зображено на рисунку, 
щоб запобігти тілесних ушко-
джень внаслідок перевертання 
або падіння телевізора.

Цей телевізор споживає певний обсяг енергії, навіть 
у вимкненому стані, коли шнур живлення підключе-
ний до мережевої розетки.

Коли не використовується впродовж тривалого часу

Увага

Відключіть шнур живлення від мережевої розетки, 
якщо телевізор не використовується впродовж три-
валого часу.

Елементи живлення для пульта ДУ

Увага
Неправильне встановлення може спричинити витік, 
корозію та вибух батарейки.
Використовуйте батарейки тільки визначеного або 
аналогічного типу.
Не використовуйте одночасно нові та вживані бата-
рейки.
Не використовуйте одночасно батарейки різних типів 
(лужні та марганцеві батарейки).
Не використовуйте акумуляторні батарейки
(Ni-Cd і т.п.)
Не спалюйте та не розбирайте батарейки.
Не допускайте дії надмірного тепла, наприклад, 
сонячних променів, вогню і т.п. на батарейки.
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b

a

Встановлення підставки

1 Встановлення підставки

1 

2 

Встановлення батарейок у пульт ДУ

Задня панель (вид збоку)

Настінне встановлення  (додатково)

Отвори для встановлення настінного кронштейну

Характеристики гвинтів

Модель a b
32 дюйми           100 мм               100 мм

43 дюйми           200 мм               100 мм

Модель Тип

32 дюйми        M4         8 мм         8 мм
43 дюйми        M6         12 мм       12 мм

Довжина гвинтів
Мін.           Макс.

Застереження
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ня
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із

ор
а

Довжина
гвинтів

Гвинти для кріплення телевізора 
на настінний кронштейн
(не входить у комплект поставки)

Видалення підставки

Дотримуйтеся 
правильної полярності 
(+ або -)

Зніміть
кришку

Будь ласка, зверніться до місцевого дилера Panasonic 
з приводу  придбання рекомендованого кронштейну 
для настінного монтажу

Обов’язково видаляйте підставку у наступний 
спосіб при використанні кронштейну для настінного 
монтажу або при повторному пакуванні телевізора. 

Покладіть телевізор на пінопластовий мат або 
товсту м’яку тканину на столі.
Видаліть кріпильні гвинти      з телевізору.

При використанні додаткових аксесуарів, напри-
клад, настінних кронштейнів тощо, завжди дотри-
муйтеся інструкцій виробника з встановлення та 
експлуатації.
Не встановлюйте виріб безпосередньо під сте-
льовими світильниками (точковими або галоген-
ними), які зазвичай випромінюють великий обсяг 
тепла. Це може спричинити деформацію або по-
шкодження пластикових частин корпусу виробу.  
При встановленні настінних кронштейнів переко-
найтеся у відсутності електричного заземлення 
кронштейну на металеві елементи стіни. Завжди 
перевіряйте відсутність електричних кабелів, труб 
тощо в стіні перед початком встановлення настін-
ного кронштейну. 
Для запобігання падіння та тілесних ушкоджень 
зніміть телевізор з кронштейну, якщо він більше 
не використовується. 
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Підключення
П

ід
кл

ю
че

нн
я 

те
ле

ві
зо

ра

Роз’єми

1
2

ПОРТ ETHERNET

3
ОПТИЧНИЙ ВИХІД

4

6

DVB-T2
5 DVB-S2

HDMI 3
7 USB
8 НАВУШНИКИ

HDMI 29
СЛОТ СІ 10
HDMI 1 11

AV-ВХІ

З’єднання

 Антена

RF-кабель

Антена

3
2
1

4

5
6

9
10
11

8

7

Задня панель

ANT

Тримайте RF-кабель (антенний) подалі від мережевих 
розеток, щоб запобігти або зменшити можливі перешкоди.
Не розміщуйте RF-кабель під телевізором.
Для отримання оптимальної якості зображення та звуку 
необхідно використовувати відповідний кабель (коаксіаль-
ний, 75 Ом) та кінцевий штиковий контакт.
У випадку використання колективної антени може 
знадобитися відповідний з’єднувальний кабель та штекер 
для підключення телевізора до настінної антенної розетки.
Ваш місцевий постачальник телевізійних послуг або дилер 
може допомогти вам придбати підходящу антенну систему 
відповідно до вашого регіону та необхідні аксесуари.
Будь-які питання стосовно встановлення, модернізації 
існуючих систем та необхідних аксесуарів, а також пов’язані 
з цим витрати, є вашою відповідальністю як споживача.
При встановленні антени у невідповідному місці можуть 
траплятися перешкоди.

При підключенні або відключенні будь-яких кабелів RF/AV 
обов’язково відключіть телевізор від мережевої розетки.
Зовнішнє обладнання та кабелі наведені виключно для 
ілюстрації та не входять у комплект поставки цього 
телевізора.
При підключенні перевірте відповідність контактів телевізора 
та кабелів.
При використанні кабелю HDMI використовуйте повноконтак-
тний кабель.
Тримайте телевізор подалі від електронного обладнання 
(відео обладнання тощо) та пристроїв з інфрачервоними 
датчиками. Інакше, може траплятися викривлення 
зображення / звуку або утворення перешкод для іншого 
обладнання.
Також прочитайте інструкція для обладнання, 
що підключається.
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Записувач DVD / КВМ

Записувач DVD / 
КВМ

Телевізор

HDMI кабельHDMI 1/2/3

■Використання входу AV

Обладнання

Mini AV кабель

Телевізор

AV вхід

Телевізійна приставка

Телевізор
ТВ приставка

HDMI кабель

Супутникова антена

HDMI 1/2/3

Акустична система

Оптичний кабель

Підсилювач  
з акустичною системою

Телевізор

Програвач Blu-Ray

Програвач Blu-Ray

Телевізор

HDMI кабельHDMI 1/2/3

Аудіо-відео / Ігрове обладнання

■Використання роз’єму HDMI
Телевізор

HDMI кабель ОбладнанняHDMI 1/2/3

ОПТИЧНИЙ
вихід

Щоб насолоджуватися звучанням з зовнішніх 
пристроїв у багатоканальному режимі (наприклад, \ 
Dolby Digital 5.1к), підключіть обладнання до 
підсилювача. З приводу підключення зверніться до 
інструкцій відповідного обладнання та підсилюва-
ча.



Початкові налаштування
Може знадобитися декілька секунд, поки екран ввімкнеться.

AC 220 — 240 В,
50 Гц
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Допоможіть покращити Android

Автоматично надсилайте дані про діагностику у Google, 
наприклад, звіти про несправність, та використання даних вашого 
пристрою, додатків та вбудованої функції Chromecast. Ця 
інформація не буде використовуватися для вашої ідентифікації. Ви 
можете налаштувати ці дозволи у будь-який час в меню 
налаштувань пристрою. Дізнайтеся більше на: 
g.co/AndroidUsageHelp і g.co/cast/device_stats. 

Так

Ні 

Виберіть вашу мережу Wi-Fi
Ви також можете підключитися за допомогою кабелю Ethernet до Інтернету.

WIFI

WIFI

Умови використання

При продовженні ви погоджуєтеся з Умовами використання 
сервісу Google, Політикою конфіденційності Google та Умовами 
використання сервісу Google Play.

Цей пристрій може також отримувати та встановлювати 
оновлення та додатки з сервісу Google, оновлення від виробника 
вашого пристрою чи оператора. Деякі додатки можуть 
пропонувати придбання додаткових додатків. Ви можете 
видаляти їх та налаштовувати дозвіл у будь-який час в меню 
налаштувань пристрою.

Google також може збирати та тимчасово зберігати історію ваших 
голосових та звукових наборів через мікрофон для удосконалення 
досвіду використання продукту.

Прийняти

Умови використання 

Політика конфіденційності

Умови використання Google Play

Google – Початкові налаштування

Ласкаво просимо

Місце розташування

Дозвольте Google використовувати дані про місцерозташування 
вашого пристрою, щоб удосконалити його використання. Певні 
функції додатків та платформ, наприклад, потокова передача 
локального контенту або прямі трансляції, можуть потребувати 
точного  функціонування опції місцерозташування вашого 
пристрою. Ви можете вибрати чи ділитися цією інформацією 
з додатками сторонніх виробників у момент встановлення або 
запуску відповідного додатку. Ви можете налаштувати дозвіл 
у будь-який час в меню налаштувань.

Так

Ні 

Підключіть шнур живлення до мережевої 
розетки та увімкніть телевізор.

При першому увімкненні телевізора на екрані відображати-
меться майстер налаштувань, який допоможе вам виконати 
початкові налаштування:
Крок 1: Виберіть мову меню.

Крок 2: (тільки для деяких країн) Виберіть чи буде 
використовуватися пристрій Android для налаштування 
телевізора

Крок 3: Виберіть чи потрібно підключити телевізор до мережі 
WLAN.

Крок 6: Виберіть чи дозволити Google надавати допомогу для 
удосконалення вашого телевізору Android.

Крок 5: Виберіть чи дозволити Google або третім особам 
використовувати місцезнаходження вашого телевізора.

Крок 4: Прочитайте умови використання Google та політику 
конфіденційності, щоб прийняти їх. 

Примітка: Якщо ви підключили телевізор до мережі WI-FI, 
він виконуватиме перевірку на наявність оновлень, 
наприклад, сервісу Google і т.п.. По завершенню виберіть 
чи потрібно увійти у ваш обліковий запис Google.

Примітка: Якщо ви не бажаєте використовувати пристрій 
Android для налаштування вашого телевізора, ви можете 
перейти одразу до Кроку 3. Якщо ви бажаєте налаштувати 
телевізор за допомогою пристрою Android, будь ласка, 
увімкніть функцію Bluetooth на вашому мобільному телефоні 
Android, а потім знайдіть та відкрийте додаток «Google» на 
вашому телефоні. Дотримуйтеся підказок для налаштуван-
ня пристрою. 

Швидко налаштувати 
телевізор за допомогою 
мобільного телефону Android?

Продовжити

Пропустити
Ви можете з легкістю передати на ваш телевізор налаштування 
мережі Wi-Fi та облікового запису Google з вашого мобільного телефону Android

Швидке налаштування

1. На вашому телефоні Android відкрийте попередньо 
встановлений додаток Google.

2. Напишіть або скажіть «ОК, Google, налаштувати мій 
пристрій».

3. Виберіть ATV R1 (663) зі списку.

Натисніть назад, щоб скасувати



У випадку невдалої спроби налаштування каналів перевірте підключення RF кабелю 
та дотримуйтеся інструкцій на екрані. 
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Крок 2: Ваше місцезнаходження?

Крок 1: Середовище

Крок 3: Умови використання

Крок 4: Налаштування каналів

Крок 5: Перевірте налаштування

Крок 1:

Крок 2:

Крок 3:

Крок 4:

Крок 5:

Home
Shop

1 2 3 4 5

Next

Середовище
Будь ласка, виберіть ваше середовище:

Вдома

Магазин

Магазин з демо 

Наступний крок – підтвердити, що ви прочитали та погоджуєтеся.

Умови використання
Будь ласка, прочитайте та прийміть ці умови використання.

Умови використання ДАЛІ

УСТАНОВКА КАНАЛІВ
Режим 
налаштувань

Антена
Кабель
Супутник 

Тип

Цифровий 

Сканувати Пропустити 

Будь ласка, перевірте налаштування в меню параметрів системи..
Перевірте налаштування

Почати зараз

Вихідні налаштування

Примітка

Тепер початкові налаштування завершені, і ваш телевізор готовий 

Де ви знаходитеся?
Ми надаватимемо дані про місцевий час, 
погоду та іншу інформацію.

Країна / регіон

УКРАЇНА

ОАЕ

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

США

УРУГВАЙ

Натисніть▲/▼, щоб вибрати ваше середовище. Потім 
натисніть OK, щоб перейти до наступного кроку.
Режим Вдома: Ви зможете переглядати програми зі 
стандартними налаштуваннями зображення та звуку. 
Режим Магазин: Ви зможете насолоджуватися 
розширеними налаштуваннями зображення та звуку.

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати країну / регіон. Натисніть OK 
для підтвердження та переходу до наступного кроку.

Використовуйте кнопки▲/▼, щоб прочитати умови 
використання, та натисніть OK для підтвердження та 
переходу до наступного кроку.

За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть режим налаштуван-
ня каналів: Антена, кабель чи супутник; тип сигналу: 
цифровий, аналоговий чи усі, та натисніть OK для 
підтвердження та переходу до наступного кроку.

По завершенню усіх налаштувань на екрані відобража-
ється інтерфейс [Будь ласка, перевірте налаштування], 
натисніть ОК, щоб завершити вихідні налаштування. Ви 
також можете повернутися до попереднього кроку та 
змінити налаштування за допомогою кнопки     .

Примітка: Налаштування режиму зображення 
недоступні при виборі режиму використання для 
магазинів.

Країна / Регіон Україна

Середовище Вдома

Контент та сервіси (разом «Ліцензований 
додаток»), доступні для вас у цьому телевізорі 
(надалі «Пристрій»), є ліцензованими, не 
проданими, і доступні тільки для використання 
у відповідності до цих умов. Провайдери 
Ліцензованого Додатку (окремо «Провайдер 
Додатку») зберігає за собою усі права, які прямо 
не надані вам.

1. Обсяг ліцензії.
Ліцензія, надана вам для Ліцензійного Додатку 

відповідним Провайдером Додатку, обмежується 
ліцензією на використання, без права передачі,

Початкові налаштування включають вибір усіх необхідних 
функцій для можливості пошуку та зберігання усіх аналогових 
каналів, які ви можете отримати.

Увімкніть телевізор та дотримуйтеся усіх інструкцій, наведених 
нижче.

При першому увімкненні телевізора відкривається майстер 
налаштувань, який проведе вас по усіх етапах початкових 
налаштувань.
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Управління
Використання пульту ДУ

Функції пульта ДУ

ЖИВЛЕННЯ (Кнопка Увім./Вимк.) Вмикання та вимикання телевізора.

OK Підтвердження вибору.
Вихід з меню та повернення до попереднього меню. 

Вхід у меню швидкого доступу.

Збільшення та зменшення звуку.

Вихід з меню та повернення до попереднього меню. 

Вимкнення та увімкнення звуку. Перехід на головну сторінку смарт ТБ.

Вхід у меню системних налаштувань.
Вхід у інтерфейс двостороннього зв’язку Bluetooth. 

Вхід у меню швидкого доступу.

Перехід на головну сторінку YouTube.
Перехід у додаток Google.

Вхід у віртуальну клавіатуру.

+/-

Крок 1: Натисніть       , щоб перейти на головний екран.

Крок 2: Натисніть      , щоб увійти в меню сполучення «RC pairing».

Крок 3: Дотримуйтеся підказок «Settings tips page», 
одночасно натисніть OK та 

,

Крок 4: На екрані відображається «Pairing...» (Сполучення…),

після завершення на екрані відображається «Success!» (Успішно!).

ПРИМІТКА: Якщо через 2 хвилини сполучення не відбулося, повторіть 

вищезгадані кроки ще раз.

Якщо ви бажаєте відключити пульт ДУ з функцією Bluetooth, 
виконайте наступні кроки:
Крок 1: Натисніть      , щоб перейти на головну екран.

Крок 2: Натисніть                  та виберіть      ,а потім натисніть OK, щоб увійти.

Крок 3: Натисніть     та виберіть «Remotes & Accessories» 
(Пульти ДУ та аксесуари) і виберіть назву вашого пульту ДУ 
з функцією Bluetooth, щоб перейти до наступних кроків. 

Крок 4: : Натисніть роз’єднати, а потім виберіть ОК.

Як сполучити пульт ДУ з телевізором

HOME

.

Одночасно натисніть OK та HOME.

Переконайтеся, що ваш пристрій увімкнений.

OK
OK

+
HOME

(кнопки вгору, вниз, ліворуч та праворуч) Виділення різних 
позицій в меню та налаштування засобів управління

(Mic) Вхід в меню помічника Google Assistant. (доступна тільки 
за умови нормального підключення до мережі.)

Більшість телевізійних функцій доступні в меню, які з’являються на екрані. 
Пульт ДУ, що постачається у комплекті, може використовуватися для 
навігації по меню та виконання усіх загальних налаштувань

Цей пульт ДУ оснащений функцією Bluetooth, тому перед використан-
ням необхідно виконати сполучення пульту ДУ 
з телевізором. Нижче наведене описання процедури сполучення:



Якщо зовнішній пристрій оснащений 
функцією налаштування формату, 
встановіть її на значення «16:9».
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Використання засобів Перегляд зовнішніх  
входів
1 Підключіть зовнішній пристрій.

 (стор. 6 — 7)

2 Перейдіть в меню входів та
виберіть вхід підключеного пристрою.

Натисніть ОК для доступу.

2 

Приймач сигналу пульту ДУ3

Світлодіодний індикатор живлення
Червоний: режим очікування 
Зелений: увімкнено

1 Кнопка живлення
Увімкнення телевізора.
Коли телевізор увімкнений, натисніть, 
щоб відобразити меню кнопок
В режимі меню кнопок коротке натискання забезпечує 
вибір меню, тривале натискання підтверджує вибір. 

ATV

CABLE

SATELLITE

ANTENNA

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

AV

OK

Вибрати

1
Індикатори на телевізорі

2 3

Примітка
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Примітка: 

Натисніть       , щоб перейти на головний екран.
Натисніть                 , щоб вибрати значки зі списку на екрані.
Натисніть ОК, щоб відкрити відповідну функцію.

НАЛАШТУВАННЯ КАНАЛІВ: Додавання та видалення каналів з головного екрану.

Натисніть, щоб скористатися функцією помічника Google Assistant на телевізорі.
Нагадують вам про важливу інформацію, що стосується системи, наприклад,

недостатньо місця на диску, вхід у обліковий запис Google або помилки облікового запису, 
проблеми з мережею тощо.

Виберіть джерело входу.
Вхід у системні налаштування.

Відображає перелік обраних додатків або вхід у центр додатків.

Використання головного екрану — Додатки
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Для виходу із додатку натисніть         або  

Ця інструкція призначена для загального використання. Рисунки та ілюстрації у цій 
Інструкції користувача наведені тільки для довідки та можуть відрізнятися від 
реального виробу. Також для деяких моделей виробів певні функції є недоступними. 

/

Сповіщення:

Налаштування:
Додатки:

Вхід:

Примітка:

Перед використанням мережевих функцій на головному екрані, наприклад, мережевих додатків 
і т.п., будь ласка, спочатку підключіть телевізор до мережі. 

1)
2)

3)

Функції та контент на Головному екрані може відрізнятися для різних країн та моделей виробу.

Авторське право на значки належить провайдерам відповідних додатків.



13

В
ик

ор
ис

та
нн

я 
ф

ун
кц

ій
 м

ен
ю

 

Використання
функцій меню

Примітка: Деякі функції можуть бути 
недоступними у певних джерелах. Також для деяких 
моделей виробу певні функції недоступні. 
У цьому розділі описані меню та функції вашого 
телевізора. Кожне меню окреслене в деталях, щоб ви 
могли отримати максимум від вашого телевізора.
Для входу в систему меню:
1. У режимі AV натисніть       на пульті ДУ, 

щоб відобразити перелік функцій швидкого доступу. 
2. Натисніть , щоб вибрати необхідну позицію

3. У підменю за допомогою кнопок         та OK
виконайте налаштування або використовуйте
кнопки  для вибору позицій та ОК для входу
та управління у відповідності до відображення або
інструкцій на екрані.

4. Натисніть     , щоб повернутися до попереднього меню. 

Використання меню швидкого доступу

Зображення та звук

Інформація

Параметри зображення

Екран

Динаміки

Параметри звуку

Зображення та звук

Сканування каналів
Органайзер каналів

ТБ

Зображення та звук

ТБ

Використання налаштувань телевізора
Меню Параметри дозволяє вам налаштувати
телевізор відповідно до ваших уподобань. 

1.

2.

3.

Примітка: Деякі функції можуть бути  
недоступними у певних джерелах. Також для 
деяких моделей виробу певні функції недоступні.

Налаштування ТБ

ТБ

Зовнішні виходи 

Кабель / Антена

Зображення та екран

Звук

Смарт ТБ 

Система

Кабель / Антена
Цифрове налаштування

та натисніть OK, щоб відкрити відповідне підменю.
Телевізор. Кожне меню окреслене в деталях, щоб 
ви могли отримати максимум від вашого телевізо-
ра. Для входу в систему меню:

Натисніть ▲/▼ , щоб вибрати необхідну позицію 
та натисніть OK, щоб відкрити відповідне підменю
У підменю за допомогою кнопок ◄/► та OK вико-
найте налаштування або використовуйте кнопки 
▲/▼ для вибору позицій та ОК для входу та 
управління у відповідності до відображення або 
інструкцій на екрані.
Натисніть      , щоб повернутися до попереднього 
меню.

Інформація: Виберіть, щоб переглянути інформацію 
про телевізор.
Налаштування зображення: Увійдіть, щоб 
налаштувати режим зображення або розширені 
налаштування.
Екран: Виберіть цю функцію для налаштування 
розміру зображення.
Налаштування звуку: Виберіть цю функцію для 
налаштування параметрів звуку.
Динаміки: Увійдіть для налаштування динаміків 
телевізора.
Параметри HDMI: Увійдіть, щоб налаштувати 
пристрої HDMI для потокового управління.

Сканування каналів: Для налаштування аналого-
вих чи цифрових каналів.
Редактор каналів: Виділіть канали, які ви бажаєте 
редагувати, потім за допомогою стрілок виконайте 
редагування каналу. 

- Налаштування цифрової антени: Виберіть Автома-
тично та натисніть ОК, щоб розпочати автоматичний 
пошук. 
Пошук може зайняти декілька хвилин. Під час цієї 
процедури ви можете натиснути      та вибрати ТАК 
для виходу.
- Налаштування субтитрів:
(1) Налаштування субтитрів: Доступні режими: 
Вимкнено, Загальні та Для осіб з порушенням слуху.
(2) Головна мова:
Натисніть ▲/▼ та OK, щоб налаштувати головну 
мову.
(3) Другорядна мова:
Натисніть ▲/▼ та OK, щоб налаштувати другорядну 
мову.
- Налаштування звуку
(1) Тифлокоментарі: Доступні режими: Увімкнено та 
Вимкнено.
(2) Рівень мікшування тифлокоментарів:
Натисніть ОК та за допомогою кнопок ◄/► встановіть 
рівень мікшування для тифлокоментарів.
(3) Тип аудіо: Доступні режими: Звичайний і 
Порушення слуху.
(4) Головна мова: 
Натисніть ▲/▼ та OK, щоб налаштувати головну 
мову.
(5) Другорядна мова:
Натисніть ▲/▼ та OK, щоб налаштувати другорядну 
мову.
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Звук

Зображення та екран
Налаштування зображення:

Система

Смарт ТБ

Зовнішній вхід

- Режим зображення: Оптимізація якості зображення 
для загального контенту. Використовуйте кнопки 
▲/▼, щоб прокрутити встановлені параметри 
зображення: Стандартний, Динамічний, Спорт та 
Індивідуальний.
- Розширені параметри:
Доступ до розширених функцій зображення.
Яскравість: Налаштування яскравості зображення. 
Колір: Налаштування насиченості кольорів. 
Чіткість: Сучасна технологія для підвищення якості 
зображення. 
Скинути: Скидання налаштувань зображення.

Функції режиму звуку:
1) Ефект об’ємного звучання: Використовуйте кнопки
◄/►, щоб налаштувати ефект об’ємного звучання.
2) Еквалайзер: Використовуйте кнопки ◄/►, щоб ви-
брати необхідну позицію, а потім за допомогою кнопок 
▲/▼ виконайте налаштування параметрів.
Скинути: Для скидання усіх налаштувань звуку.
Спосіб встановлення телевізора: Виберіть спосіб 
встановлення телевізора. Доступні режими: На столі 
та На стіні.
Цифровий аудіо вихід: Оптичний вихід для аудіо 
сигналів з цифрового аудіо виходу.
Dolby Digital Plus: Доступні режими: Увімкнено та 
Вимкнено.

Музика: Виберіть цю функцію для відтворення тільки 
звуку.
Fast Cast: Додаток для швидкого відтворення 
контенту з мобільного на телевізорі, який дозволяє 
користувачам передавати такий контент, як фото, 
відео, музику та інше на телевізор. 
Налаштування Fast Cast:
1. Завантажте мобільний додаток Fast Cast.
2. Підключіть мобільний телефон та телевізор до 
однієї мережі Wi-Fi.
3. Виконайте пошук пристрою та підключіть телевізор.
Примітка:
1. Для деяких моделей мобільних телефонів ця 
функція може бути недоступна, це пов’язано 
з підтримкою чипсету певних форматів файлів. 
2. Рекомендоване робоче середовище:
Рекомендації щодо швидкості локальної мережі:
1M/S~2M/S.
Таймер сну: Доступні режими: Вимк.,10хв., 20хв., 30
хв.,  60хв., 90хв, 120хв. та 180хв.
Світовий час:  Увійдіть, щоб додати світовий час.
Нічний режим: Увімкніть, щоб налаштувати гучність 
та яскравість таким чином, щоб не турбувати 
оточуючих. Відтворення звуку та яскравості на 
низькому рівні.

Мова: Використовуйте кнопки▲/▼, щоб переглянути 
доступні мови
Середовище: Увійдіть, щоб встановити режим Вдома 
або Магазин.
- Режим Вдома: Ви зможете переглядати телевізор 
зі стандартними параметрами зображення та звуку. 
- Режим Магазині: Ви можете насолоджуватися 
розширеними параметрами зображення та звуку. 
Примітка: Параметри режиму зображення не 
будуть доступними при виборі режиму Магазин.
Режим демонстрації: Встановлення E-sticker.
Живлення: Налаштування режиму живлення.
- Дистанційне увімкнення: Дистанційне увімкнення 
через WIFI.
- Підтримка мережі: Активація STR параметрів.
Таймер сну: Встановіть функцію автоматичного 
вимкнення телевізора.

Налаштування екрану:
- Режим екрану: налаштування розміру зображення. 
Використовуйте кнопки ▲/▼ , щоб прокрутити 
встановлені параметри режиму екрану.
- Автоматичне налаштування: Автоматичне 
налаштування екрану відповідно до типу сигналу. 
Доступні режими: Увімкнено та Вимкнено. 

Налаштування звуку: Налаштування звуку та відпо-
відних параметрів динаміків.
- Режим звуку: Оптимізація якості звуку для загально-
го контенту. Використовуйте кнопки ▲/▼ , щоб 
прокрутити встановлені параметри звуку: Спорт, 
Стандартний, Кінотеатр, Музика та Новини.
- Звучання: Відтворення живого звучання при відтво-
ренні 5.1-канальних джерел аудіо сигналу. Доступні 
режими:  Увімкнено та Вимкнено.
- Розширені параметри: Доступ до розширених функ-
цій звуку.
Налаштування гучності:
1) Автоматичний: Забезпечення сталого рівня гуч-
ності для усіх програм та входів. Доступнні режими:  
Авто та Вимкнено.
2) Баланс: Налаштування балансу динаміків.
3) Гучність цифрового аудіо виходу: Тільки для PCM. 
Рівень звуку між PCM та стисненим аудіо сигналом 
відрізнятиметься.
4) Затримка цифрового аудіо сигналу: Встановіть 
час затримки для цифрових аудіо сигналів. 
5) Корекція гучності: Налаштування рівня звуку по-
точного входу відповідно до інших входів.

CEC контроль: Виберіть увімкнути або вимкнути
АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ ПРИСТРОЮ: 
Вимкнення HDMI пристроїв з телевізора.
Автоматичне увімкнення телевізора: Автоматич-
не увімкнення телевізора з підключеного HDMI 
пристрою.
Перелік пристроїв CEC: Увімкніть пристрої та 
виберіть [Активно], щоб активувати функцію 
управління HDMI пристроями.
Кнопки управління пристроєм: Перегляд 
додаткових кнопок ДУ для пристроїв, сумісних 
з протоколом дистанційного керування. 



15

В
ик

ор
ис

та
нн

я 
м

ед
іа

 п
ле

єр
а 

1 Вставте USB-накопичувач.

2 Виберіть режим.

[ФОТО]: Відображення мініатюр усіх фото, 
наявних на USB-накопичувачі 

[МУЗИКА]:Відображення мініатюр усіх папок 
з музикою, наявних на USB-накопичувачі.

[ВІДЕО]: Відображення мініатюр усіх відеофайлів, 
наявних на USB-накопичувачі.

[ДИСК]: Відображення мініатюр усіх документів,
наявних на USB-накопичувачі.

[Відображення контенту]

Дотримуйтеся інструкцій з управління для 
виконання усіх доступних операцій.
При наведенні курсора на значок відображається 
інформація про виділений контент.

Використання медіа плеєєра

Запуск медіа плеєра

Підключення / Вилучення
USB-накопичувача

Телевізор

Вставляйте та вилучайте 
накопичувач прямо та  
повністю.

Доступ
Вибрати 

ФотоВідео Музика Диск

Фото
1. Виберіть значок Зображення та натисніть ОК, щоб 
переглянути зображення.
2. За допомогою стрілок вгору, вниз, ліворуч та праворуч 
виберіть необхідний файл зображення та натисніть ОК, 
щоб відтворити. 
3. Під час відтворення зображення натисніть кнопку OK, 
щоб відобразити панель відтворення. Для переходу до 
попереднього або наступного зображення використовуй-
те стрілки ліворуч та праворуч на пульті ДУ.
4. Натисніть OK, щоб переглянути більше опцій: поворот 
ліворуч, поворот праворуч, відтворення вручну / авто, 
інформація, режим відтворення, фонова музика 
(увімкнено або вимкнено). 

Диск
1. Виберіть значок Диск та натисніть ОК, щоб вибрати папку.
2. За допомогою стрілок вгору, вниз, ліворуч та праворуч 
виберіть необхідний файл та натисніть ОК, щоб відтворити. 
3. Натисніть Return на пульті ДУ, щоб зупинити відтворення.

Відео:
1. Виберіть значок Відео та натисніть ОК, щоб перегляну-
ти відеофайл.
2. За допомогою стрілок вгору, вниз, ліворуч та праворуч 
виберіть необхідний файл та натисніть ОК, щоб 
відтворити. 
3. Під час відтворення відеофайлу натисніть OK на пульті 
ДУ, щоб відобразити панель відтворення. Натисніть OK  
на пульті ДУ, щоб відтворити та призупинити (пауза) 
відео; Ліва кнопка на пульті ДУ для швидкої перемотки 
назад, права кнопка для швидкої перемотки вперед.  
4. Використовуйте кнопку      , щоб переглянути більше 
опцій: масштаб фото, циклічний режим, субтитри, аудіо-
доріжка, інформація та параметри. 
Натисніть кнопку Return на пульті ДУ, щоб зупинити від-
творення, та натисніть Return ще раз, щоб вийти.

Музика
1. Виберіть значок Музика та натисніть ОК, щоб прослухати 
музику. 
2. За допомогою стрілок вгору, вниз, ліворуч та праворуч 
виберіть необхідний музичний файл та натисніть ОК, щоб 
відтворити. 
3. Панель відтворення містить такі кнопки: Наступний, 
Відтворити / Пауза, швидка перемотка вперед / швидка 
перемотка назад.
Натисніть      , щоб переглянути плейлист. 
4. Натисніть Return на пульті ДУ, щоб зупинити відтворення. 

Зображення може не відтворюватися належним 
чином на цьому телевізорі для певних моделей 
цифрових камер.
Відтворення на екрані може зайняти певний час при 
наявності великої кількості файлів та папок на 
USB-накопичувачі.
Частково пошкоджені файли можуть відображатися 
зі зменшеною роздільною здатністю. 
Назви папок та файлів можуть відрізнятися для 
різних моделей цифрових камер.

Медіа-плеєр дозволяє вам насолоджуватися фото, 
музичними та відеофайлами, записаними на 
USB-накопичувач
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Додаткова
інформація
Функція автоматичного режиму очікування
Телевізор автоматично переходить у режим очікування
за таких умов:

Відсутність сигналу впродовж 15 хвилин.

Активований [Таймер сну ] в меню [Система] (стор. 14).

Вхідні сигнали, які можуть відтворюватися

Назва сигналу HDMI
525 (480) / 60i, 60p
625 (576) / 50i, 50p
750 (720) / 60p, 50p
1,125 (1,080) / 60i, 50i
1,125 (1,080) / 60p, 50p, 24p

Символ     : Доступний тип сигналу

USB-накопичувач
Для відтворення у медіа плеєрі.

Сумісність:
Підтримує тільки стандарт USB1.1 або USB2.0.
Максимальний об’єм USB-пам’яті,
що підтримується – 1TБ.

Формат: FAT32

Формати файлів, що підтримуються медіа
плеєром

■Фото
JPEG (.jpg, .jpeg), PNG, BMP

■Музика
MP3 (.mp3), AAC, тощо.

З’єднання HDMI

■Доступні функції HDMI 
Вхідний аудіо сигнал:
2к, лінійний РСМ (частота дискретизації — 48 кГц,
44.1 кГц, 32 кГц)
Вхідний відео сигнал:

«Вхідні сигнали, які можуть відтворюватися» (стор. 16)
Відповідно до параметрів виходу цифрового обладнання.
 

■Відео
H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1,тощо.

Цей телевізор оснащений технологією HDMI™. HDMI
(мультимедійний інтерфейс високої чіткості) є першим 
у світі повністю цифровим побутовим аудіо-відео інтер-
фейсом, сумісним з сигналами нестисненого формату. 
Технологія HDMI дозволяє вам насолоджуватися цифро-
вими зображеннями високої чіткості та високоякісним 
звучанням шляхом підключення телевізора та відповідно-
го обладнання. 

Примітка

Інші сигнали, крім вищезазначених, не можуть 
відтворюватися належним чином.
Вищезазначені сигнали є переформатованими для 
забезпечення оптимального перегляду на вашому 
екрані.  

Дані, модифіковані за допомогою ПК, можуть 
не відтворюватися.
Не видаляйте пристрій, коли телевізор виконує 
доступ до даних. Інакше, це може спричинити 
пошкодження пристрою або телевізора. 
Не торкайтеся контактів пристрою.
Вставте пристрій у правильному напрямку. 
Інакше, це може спричинити пошкодження 
пристрою або телевізора.
Електричні перешкоди, статична електрика або 
неправильне управління можуть спричинити 
пошкодження даних або пристрою. Компанія 
Panasonic не несе відповідальність за будь-яке 
псування або пошкодження даних чи пристрою 
під час його використання з телевізором. 
Рекомендується підключати USB-накопичувач 
безпосередньо до USB-порта телевізора.
Деякі USB-пристрої або USB-концентратори 
можуть бути несумісні з цим телевізором. 
Ви не зможете підключити будь-який пристрій 
за допомогою зчитувача карток USB.
Додаткову інформацію про USB-пристрої можна 
знайти на веб-сайті. (тільки англійською) 
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
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Пошук та усунення несправності

Відсутність зображення, відсутність звуку
1. Перевірте справність запобіжника та вимикача.
2. Підключіть інший електричний пристрій до  
розетки, щоб переконатися, що він працює та вмикається
3. Поганий контакт штепсельної вилки з мережевою 
розеткою.
4. Перевірте джерело сигналу.

Відсутність кольору
1. Змініть систему кольорового відтворення.
2. Налаштуйте функцію насичення кольорів.
3. Спробуйте інший канал. Можливо програма
відтворюється у чорно-білому кольорі.

Пульт ДУ не працює
1. Замініть батарейки.
2. Батарейки неправильно встановлені. 
3. Живлення вимкнене.

Відсутність зображення, звук нормальний
1. Налаштуйте яскравість та контраст.
2. Можливі проблеми з радіомовленням.

Нормальне зображення, відсутній звук
1. Натисніть Vol+, щоб збільшити гучність
2. Звук вимкнено, натисніть кнопку mute, 
щоб увімкнути звук.
3. Змініть систему відтворення звуку.
4. Можливі проблеми з радіомовленням.

Хаотичні хвилі на зображенні

Засвічування

Примарні зображення

Радіочастотні  перешкоди

У випадку пошкодження телевізора

Більшість проблем, з якими ви можете стикнутися зі 
своїм телевізором, можуть бути усунені шляхом 
виконання інструкцій, наведених нижче.

Це зазвичай спричинене локальними перешкодами, 
наприклад, роботою автомобіля, лампами денного світла та 
фенами. Відрегулюйте антену, щоб зменшити перешкоди. 

Білі цятки (сніжіння) та перешкоди
Якщо антена встановлена на межі зони приймання 
телевізійного сигналу, де сигнал слабкий, зображення 
може спотворюватися цятками. Коли сигнал надто 
слабкий, може знадобитися встановлення спеціальної 
антени для покращення приймання.
1. Налаштуйте положення та орієнтацію домашньої / 
зовнішньої антени.
2. Перевірте підключення антени.
3. Налаштуйте канали.
4. Спробуйте інший канал. Можливі проблеми 
з радіомовленням.

З’являються чорні плями або горизонтальні риски, або 
дрижання чи мерехтіння зображення. Це зазвичай 
спричинено роботою систем запалення автомобілів, 
неонових ламп, електричних дрилей чи інших електрич-
них приладів.

Поява примарних зображень зазвичай спричинена 
телевізійними сигналами, що передаються по двом 
трактам. Один є прямим сигналом, інший – спричинений 
відбиттям від високих будівель, пагорбів та інших 
об’єктів. Зміна напрямку та положення антени може 
покращити приймання сигналу.  

Ці завади спричиняють появу хвиль чи діагональних 
рисок та у певних випадках втрату контрасту зображення. 
З’ясуйте причину та усуньте джерело перешкод.

1. Натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути телевізор, 
а потім натисніть кнопку живлення ще раз, щоб 
перезавантажити телевізор.  
2. Відключіть шнур живлення та натисніть кнопку 
живлення, щоб перезавантажити телевізор. 
Примітка: Якщо ці 2 способи не допомагають усунути 
проблему, будь ласка, зверніться до служби технічного 
обслуговування з приводу вирішення цієї проблеми
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Обслуговування
Спочатку відключіть шнур живлення від 
мережевої розетки.

Регулярний догляд

При стійкому забрудненні

Увага

О
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Не використовуйте жорсткі ганчірки та не натирайте 
поверхню надто сильно, оскільки це може 
спричинити появу подряпин на поверхні. 
Не застосовуйте воду та миючі засоби для 
очищення поверхонь телевізора. Потрапляння 
рідини всередину телевізора може спричинити 
несправність виробу.  
Не застосовуйте засоби від комах, розчинники, 
розріджувачі та інші летючі речовини на поверхні. 
Це може спричинити пошкодження поверхні або 
відшарування фарбованого покриття
Поверхня екрану має спеціальну обробку та може 
бути легко пошкоджена. Будьте обережні, щоб не 
пошкодити та не подряпати поверхню нігтями чи 
іншими твердими предметами. 
Не допускайте тривалого контакту корпусу та 
підставки з гумовими чи ПВХ речовинами. Це може 
призвести до погіршення якості поверхні.

Спочатку видаліть пил з поверхні. Змочіть м’яку 
ганчірку чистою водою або розчином нейтрального 
миючого засобу (1 частина миючого засобу на 100 
частин води). Викрутіть ганчірку та протріть 
поверхню. І нарешті, видаліть залишки вологи. 

Обережно видаліть бруд з поверхні екрану, корпусу 
та підставки за допомогою м’якої ганчірки.
Регулярно очищуйте шнур живлення сухою 
тканиною. Наявність вологи та пилу може 
спричинити виникнення пожежі або ураження 
електричним струмом.
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Технічні характеристики

Модель №

Джерело живлення
220~ — 240~ В, 50 Гц

Енергоспоживання

Екран
Панель

РК панель (світлодіодна підсвітка)

Розмір екрану (діагональ)

Роздільна здатність

Розміри (Ш × В × Г)

725.88 x 476.35 x 178.49 мм (з підставкою)
725.88 x 430.75 x 81.7 мм (тільки телевізор)

Вага

Гнізда для з’єднання

Вхід HDMI 1 / 2 / 3 
Роз’єми типу A

USB
USB 2.0 ТИП A 
DC 5 В, макс. 500 мА

Звук
Вихід аудіо

10 Вт (5 Вт + 5 Вт) (тільки для моделі 32 дюйми)
16 Вт (8 Вт + 8 Вт) (тільки для моделі 43 дюйми)

(номінальна потужність / режим очікування)

TX-32HSR400
Модель 32 дюйми

TX-43HSR400
Модель 43 дюйми

Модель 32 дюйми

966.7 x 608.4 x 218.8 мм (з підставкою)
966.7 x 566.7 x 88.6 (тільки телевізор)

Модель 43 дюйми

Модель 32 дюйми
50 Вт / 0.5Вт

Модель 43 дюйми
75 Вт / 0.5Вт

Модель 32 дюйми: 80 см 
Модель 43 дюйми: 108см

Модель 32 дюйми: 1,366 (Ш) × 768 (В)
Модель 43 дюйми: 1,920 (Ш) × 1080 (В)

Модель 32 дюйми
3.77 кг (з підставкою)
3.7 кг (тільки телевізор)

Модель 43 дюйми
6.2 кг (з підставкою)
6.1 кг (тільки телевізор)

НАВУШНИКИ
Міні, 130мВ rms ~ 150мВ rms 

Міні, 1.0 V[p-p] (75 Ом)
Вхід AV 
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Системи прийому /Назва полоси частот

Приймальні канали (аналогове ТБ)
ДВЧ 

2-12 (PAL/SECAM B, K1)
0-12 (PAL B AUST.)
1-9 (PAL B N.Z.)
1-12 (PAL/SECAM D)
1-12 (NTSC M Japan)
2-13 (NTSC M USA)

УВЧ 
21-69 (PAL G, H, I/SECAM G, K, K1)
28-69 (PAL B AUST.)
13-57 (PAL D, K)
13-62 (NTSC M Japan)
14-69 (NTSC M USA)

CATV
S1-S20 (OSCAR)
1-125 (USA CATV)
C13-C49 (JAPAN)
S21-S41 (HYPER)
Z1-Z37 (CHINA)
5A, 9A (AUST.)

Вхід антени
ДВЧ / УВЧ

Умови експлуатації
Температура

0 °C — 45 °C

Вологість
20 % — 80 % ВВ (без конденсату)

Примітка

11 Системи
Система Функція
1 PAL B, G
2 PAL I
3 PAL D, K

8 PAL

Отримання сигналів мовлення

6 NTSC 4.43
7 NTSC 3.58

Відтворення з певних моделей 
відеомагнітофонів та DVD 
програвачів 

4 SECAM B, G
5 SECAM D, K

9 PAL 60 Hz/5.5 MHz
10 PAL 60 Hz/6.0 MHz
11 PAL 60 Hz/6.5 MHz

Цифрове ТБ
 DVB-T/T2 стандарт 

DVB-S/S2 стандарт 

Bluetooth V4.0

Вбудована бездротова локальна мережа (LAN)

Вбудована функція Bluetooth

Відповідність стандартам та частотний діапазон*
IEEE802.11b/g/n
2.4 ГГц — 2.5 ГГц

Безпека
WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WEP (64 біт / 128 біт)

2.4~2.485ГГц

Відтворення з певних 
моделей дискових 
програвачів, відеомагнітофо-
нів та DVD програвачів

Дизайн та технічні характеристики можуть 
змінюватися без попереднього повідомлення. 
Вага та розміри є орієнтовними.





Реєстрація покупця

Номер моделі
Серійний номер

Інформація стосовно утилізації у країнах 
поза межами Європейського Співтовариства 

Веб-сайт: http://www.panasonic.com

© Panasonic Corporation 2020

Цей символ поширюється тільки на 
країни ЄС. Якщо ви бажаєте утилізува-
ти цей виріб, будь ласка, зверніться до 
місцевих органів влади або дилера з 
приводу належного способу утилізації.

Номер моделі та серійний номер цього виробу можна 
знайти на задній панелі виробу. Запишіть серійний 
номер у відповідному полі нижче та зберігайте цю 
картку разом з товарним чеком у якості постійного до-
кументу, що підтверджує вашу покупку, для ідентифі-
кації виробу у випадку крадіжки або втрати, а також 
у цілях гарантійного обслуговування. 


